Informace školní družiny pro rodiče prvňáčků
Školní družina má 4 oddělení, která jsou pojmenována podle pohádkových postaviček:
Oddělení ŠD
Vychovatelka
Určeno pro žáky
Umístění třídy ŠD
ŠD I. „Dášeňka“
Lucie Krivokapičová
1.A + 2.B
v přízemí
ŠD II. „Modroočko“ Mgr. Kamila Bímová
1.B + 2.A
v přízemí
ŠD III. „Čtyřlístek“
Mgr. Nadija Bodruhová
část 4. třídy + 5.A + 5.B ve školním klubu
ŠD IV. „Večerníček“
Štěpánka Mejvaldová
3.třída + část 4. třídy
v 1. patře

 Školní družina bude fungovat v plném rozsahu od 2. září 2020.













Ranní družina je každý školní den od 6,40 – 7,40 hodin.
Odpolední provoz ŠD je od 11,40 – 17,00 hodin.
Rozvrh ranní družiny:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek v družině ŠD I. Dášeňka od 6,40 – 7,40 hodin
Středa v družině ŠD II. Modroočko od 6,40 – 7,40 hodin
Vyplněný zápisní lístek a přihlášku na zájmové kroužky je možno odevzdat 2.9. vedoucí
vychovatelce v čase od 6,40 – 8,00 hodin u hlavního vchodu do školy a poté každý den ve
svém oddělení ŠD (odevzdají samostatně žáci své paní vychovatelce).
V zápisním listu je především třeba vyplnit čas a způsob odchodu z ŠD (samostatně či
v doprovodu).
Platba školní družiny je 500,- Kč na jedno pololetí (za docházku na ranní i odpolední družinu).
Pokud dítě dochází pouze na ranní družinu, je platba 150,- Kč na pololetí. Tyto poplatky za ŠD
je možno uhradit v hotovosti u hospodářky školy do konce září nebo můžete využít
elektronickou platbu.
Přesné termíny zahájení zájmových kroužků budou zveřejněny na webových stránkách školy
www.zskly.cz.
Přihlášené děti na jednotlivé zájmové kroužky si osobně vyzvedává z ŠD vyučující kroužku a
po skončení je opět odvádí a předává vychovatelce ŠD.
Žáka do ŠD přivede vyučující poslední hodiny (pokud žák nechodí na oběd). Pokud žák chodí
na oběd, přechází ze školní jídelny do svého oddělení ŠD samostatně.
Vyzvedávání dětí je možno každý den od 11,40 – 17,00 hodin.
V čase od 13,40 – 16,00 hodin využívá družina školní hřiště nebo školní zahradu pro pobyt
venku (hry, sportování, poznávání přírody). Plánovaná vycházka bude rodičům předem
oznámena, aby si mohli oddálit čas vyzvednutí dítěte.
Každý měsíc si děti donesou domů informační letáček s plánovanými akcemi jednotlivého
oddělení školní družiny.
Vzhledem k epidemiologické situaci budou ve školní družině a v rámci zájmových kroužků
dodržována zvýšená hygienická pravidla. Více informací naleznete na webových stránkách
školy www.zskly.cz.

Případné dotazy či další informace Vám ráda zodpovím na těchto kontaktech:

mobil (školní družina): 739 285 377

e-mail: bimova@zskly.cz
mobil: 604 566 452 (v čase od 11,40 – 17,00 hodin)
Těším se na vzájemnou spolupráci.
Mgr. Kamila Bímová
vedoucí vychovatelka školní družiny

Školní družina pro děti z I. A
ŠD I. „DÁŠEŇKA“

Školní družina pro děti z I. B
ŠD II. „MODROOČKO“

